
KB = Keluarga Berencana
adalah suatu usaha untuk mengatur
jumlah dan jarak antara kelahiran anak, 
guna meningkatkan kesehatan dan 
kesejahteraan keluarga

Apa itu KB?

1. Menghindari kehamilan risiko �nggi
2. Menurunkan angka kema�an ibu dan
    bayi
3. Meringankan beban ekonomi
    keluarga
4. Membentuk keluarga bahagia 
     sejahtera 

merupakan cara, alat, obat-obatan 

yang digunakan untuk mencegah 

terjadinya kehamilan, antara lain:

1.  Metode Laktasi 

2.K ondom 

3.  Pil KB 

4.  KB suntik

5.  Implant / Susuk

6. IUD / Spiral

7. Steril

KELUARGA BERENCANA
& KONTRASEPSI

RUMAH SAKIT 
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Promosi Kesehatan

Metode KB :

Bekerja dengan ilmu,amal, dan spritual 
demi kemaslahatan pasien

    rsp.unand.ac.id Rumah Sakit Unand rumahsakitunand rumahsakitunand

Alamat  :  Komplek Kampus Unand Limau Manis Padang

Call Center : (0751) 8465000

Pasangan usia subur
yaitu usia 15-49 tahun yang ingin
 menunda kehamilan, menjarangkan

 kehamilan, atau mengakhiri kehamilan
BISA MELAKUKAN KB

Manfaat KB

Khusus digunakan untuk pasangan
suami istri yang benar-benar tidak 
menginginkan tambah anak lagi.

-Dilakukan dg cara pembedahan(bisa bius lokal)
-Harus dilakukan oleh dokter terlatih
-Sangat efektif dan bersifat permanen
-Tidak ada efek samping
-Tidak ada perubahan fungsi seksual

Contoh:Metode Operatif Wanita (MOW)
Metode Operatif Pria (MOP)

KONTRASEPSI MANTAP (STERIL)



Metode KB yg cocok untuk
ibu nifas, Syaratnya :
-Menyusui bayi secara eksklusif 
   setelah melahirkan 
  (hanya  ASI secara penuh, 
   teratur, dan sesering mungkin)
-belum haid
-efektif hanya sampai 6 bulan

MAL (Metode Amenore Laktasi)

Keuntungan:
·Efektif bila digunakan dg benar
·Tidak mengganggu ASI
·Murah & mudah didapat
·Mencegah penyakit 
menular seksual

Keterbatasan:
·Efektivitas tidak terlalu tinggi
·Agak mengganggu hubungan seksual
·Bisa terjadi alergi bahan dasar kondom

KONDOM

PIL KB

- Efektif bila digunakan dengan benar
- Tidak mengganggu hubungan seksual
- Harus diminum setiap hari

Terdapat 2 macam:

1.PIL KOMBINASI 
     (Berisi 2 hormon yaitu esterogen 
      dan Progesteron)
    -TIDAK untuk ibu menyusui
    -Contoh : microgynon, mercilon,
       diane, yasmin, dll

2.MINI PIL 
     (Berisi 1 hormon yaitu Progesteron)
       -Tidak mengganggu ASI, COCOK 
          untuk ibu menyusui
       -Dapat terjadi gangguan haid 
         (siklus haid memendek/memanjang, 
        tidak haid, perdarahan bercak).
        -Contoh :excluton, microlut, dll

- Efektivitas tinggi, efek sasmping sedikit
- Tidak mengganggu hubunganseksual

SUNTIK KB

2.Suntikan 3 bulan
-Mengandung progesteron saja
-Tidak mengganggu produksi ASI
-Harus datang setiap 3 bulan untuk suntik
-Dapat terjadi gangguan haid

 
Terdapat 2 macam :
1.Suntikan 1 Bulan
-Mengandung esterogen dan progesteron
-Mengganggu produksi ASI
-Harus datang setiap 1 bulan
untuk suntik

Ada yang berisi 2 batang dan 1 batang.  
Efektif selama 3 tahun.
-Mengandung hormon progesteron
-Tidak mengganggu produksi ASI
-Tidak mengganggu hubungan seksual
-Dapat dicabut setiap saat sesuai 
  kebutuhan & kembali kesuburan cepat
-Dapat terjadi perubahan pola haid
-Dapat terjadi perubahan berat badan

Dipasang di lengan atas bagian dalam

IMPLANT/ SUSUK KB

Spiral ditanam di dalam rahim untuk

mencegah pertemuan sel telur dengan 

sperma

- Efektivitas tinggi
- Jangka panjang (8 – 10 tahun)
- Tidak mengganggu produksi ASI
- Tidak mengganggu hubungan seksual
- Tidak mempengaruhi berat badan
- Haid bisa lebih banyak

IUD (Intra Utirine Device) SPIRAL 
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